
HT-bibliotekens verksamhet under 2009 – en kort översikt 

HT-biblioteken består av sex enheter: arkeologiska, filosofiska, historiska och Wrangelbiblioteket 

samt biblioteken vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) och Språk och 

litteraturcentrum (SOL). Ekonomiskt och personalmässigt utgör HT-biblioteken en sammanhållen 

organisation men enheterna är mycket olika vad gäller lokaler och storlek. I samband med en 

samlokalisering av institutionerna vid historisk-filosofiska fakulteten och CTR som planeras till 2014 

kommer samtliga bibliotek utom SOL-biblioteket att flytta in i en gemensam lokal.   

Verksamhetsåret 2009 inleddes med en viktigt organisatorisk förändring. HT-biblioteken tog över de 

sista delarna av biblioteksservice till forskare och doktorander som UB tidigare utfört för historisk-

filosofiska fakulteten och CTR.  De konkreta arbetsuppgifterna omfattade bl a litteraturförvärv, 

katalogisering och fjärrlån. För att klara övertagandet rekryterades tre ny medarbetare med placering 

på CTR och historisk-filosofiska fakulteten. Övertagandet innebar att ytterligare kompetens knöts till 

HT-biblioteken och att samarbetet med forskare och lärare intensifierades. Nu står HT-biblioteken för 

all biblioteksservice till HT-området.   

Under hösten påbörjades planeringen av samlokaliseringen av biblioteken vid historisk-filosofiska 

fakulteten och CTR. En översiktlig inventering av bibliotekens samlingar visade att stora insatser 

måste göras för att gå igenom bestånden, identifiera dubbletter och depålägga ickefrekvent material. 

Två personer tillsattes på ett sexmånadersprojekt för att påbörja detta arbete.  

HT-bibliotekens löpande verksamhet utmärktes under 2009 av ett ökat utnyttjande av de flesta 

tjänster. Wrangelbiblioteket och biblioteket vid CTR ökade sina besökssiffror kraftigt med drygt 

10 000 vardera till 42 000 respektive 51 000.  SOL-biblioteket noterade en blygsam ökning med 3000 

och besöktes av 254 000 personer.  Den stora ökningen för Wrangels del kan förklaras med att 2009 

var bibliotekets första verksamhetsår med fullständig service. Flera enheter ökade sitt öppethållande 

under året vilket också medförde fler besök. Trots ökningen av antalet besökare minskade utlåningen 

något och landade på 60 000 lån. 

Andra verksamheter som utnyttjades mer än föregående år var fjärrlån och undervisning. Man 

lånade in mer än man lånade ut (3754 in/1285 ut). Även bibliotekens undervisningsinsatser ökade. 

Man genomförde 806 timmars undervisning för 1911 studenter (jämför med 2008 års 412 timmar för 

900 studenter).  

Personalen bestod av 24 medarbetare. De flesta var bibliotekarier men en lönebidragsstjänst och en 

ekonomiassistent ingick också i personalen.  Ett antal timanställda studentvakter möjliggjorde 

öppethållandet på kvällar och lördagar. Personalens deltagande i kurser och konferenser uppgick till 

833 timmar (varav LUB-internt 358 timmar). Som exempel på externa utbildningar kan nämnas att 

två medarbetare gick en distanskurs om Deweys klassifikationssystem och en annan gick den 

högskolepedagogiska grundkursen. Kompetensutveckling skedde också genom strategisk rekrytering. 

En medarbetare med katalogisering inom semitiska språk och en med webbaserade 

undervisningstjänster som specialkompetens anställdes under året.  

 


